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Begravningsplatsen är en plats för minnen,
vördnad och inre stillhet. Platsen, kyrkan,
växtligheten och gravvårdarna gör kyrkogården
till en unik miljö. Gravvårdarna är olika och
berättar om människor, familjer och deras liv.
Kyrkogårdar är värdefulla kulturmiljöer som
visar viktiga delar av både den lokala historien
och hela landets historia.

Förbundet för Finländskt Arbete
har beviljat M. J. Paasikivi Oy:s
produkter ursprungsmärkningen
Nyckelflaggan.
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Minnena lever förevigade i gravvården

Hantverk i tidlöst material
Brons är i likhet med natursten ett urgammalt, klassiskt material. I gravvårdarna kompletterar de varandra på ett utmärkt
sätt med sitt utseende och sina egenskaper. De gjutna produkterna ger ett stilfullt utseende åt stenen. I kombinationen av
sten och brons finns en värdighet och inbördes kontrast, som
gör helheten visuellt intressant. Båda materialen representerar
bestående värden.

Brons är ett evigt, uppskattat och tidlöst material, som kan
användas för att skapa såväl bokstäver, symboler som olika reliefer. Paasikivis produkter tillverkas genom gjutning
av standardiserad råvara i tackform, som redan företagets
grundare ansåg passa för finländska och nordiska förhållanden. Med tiden patineras ytan och blir vackert mörk
på ett sätt som passar värdigheten i en gravvård.
I den gjutna produkten syns en tydlig djupverkan,
som ytterligare betonas med den patina som tiden ger.
Beroende på produkt består tillverkningen av cirka 15–30
hantverksmässiga arbetsmoment från gjutning och bearbetning till ytbehandling och förpackning.
Olika ytbehandlingar möjliggör även högst individuella
lösningar. Utseendet och färgen på bronsprodukterna kan
nyanseras med hjälp av ytbehandling. De olika ytbehandlingarna passar också väl ihop med den ingraverade texten och dekorationerna. De dolda infästningarna är professionellt gjorda och är garanterat osynliga och hållbara.
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Gravvården återspeglar den avlidnes personlighet och hedrar
dennes liv på ett värdigt sätt. Varje människa är unik. Alla har
sin egen livshistoria, sina egna värderingar och intressen.
I gravvården kan man med hjälp av symboler och texter utöver namn- och tidsuppgifter även ange yrke, hobby, hemort,
smeknamn eller annat som beskriver personen, t.ex. en aforism eller en minnesfras.
Utöver dessa individuella element har även fasta lyktkonstruktioner i stenen blivit en allt vanligare del av gravvårdarna, och de levande ljusen skapar en varm stämning på
kyrkogården.

Från Finland till Norden – personligt, högklassigt och flexibelt
Mikko och Aila Paasikivi Mikko och Aila Paasikivi grundade M. J. Paasikivi
Oy 1965. Vi har från första början specialiserat oss på tidlösa, gjutna brons
produkter för användning på gravstenar. Dessutom tillverkar vi representativa
gjutna skyltbokstäver, skyltar och minnestavlor.
Vi tillverkar våra produkter i Lahtis och levererar dem på beställning till
gravstenstillverkare för placering på gravvårdar som kunden beställt och som
utformas och tillverkas individuellt. Stenhuggeriet fäster produkterna 
på gravstenen och monterar de färdiga gravvårdarna på kyrkogårdar både 
i Finland och Norden.
Som finländsk producent har Paasikivi möjlighet att tillverka även mått
beställda föremål enligt kundens önskan. Ofta kan även standardprodukter
modifieras något vid behov, t.ex. vad gäller fästen, dimensioner och
formgivning samt genom olika produktkombinationer.

Paasikivi® är ett registrerat varumärke för
M. J. Paasikivi Oy. Paasikivi®-produkterna är
upphovsrätts-, mönsterrätts- och varumärkesskyddade. M. J. Paasikivi Oy:s produkter och
marknadsföringsmaterial är upphovsrättsskyddade.

Katalog- och presentationsmaterialet både i
den tryckta och den elektroniska versionen är
M. J. Paasikivi Oy:s egendom och är avsett endast
för marknadsföring av Paasikivis produkter.
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1. Ytbehandlingar
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1. Mörk patina

4. Hamrad yta

är den mest karakteristiska och naturligaste nyansen.
Patineringen görs antingen i tillverkningsfasen eller så uppstår den naturligt utomhus med tiden. Den mörka patinan
är nästan svart och med tiden fortsätter den att patineras till
mörkt grå på ett sätt som passar för en gravvård.

Den hamrade ytan bearbetas
för hand. Den hamrade ytan
färdigbearbetas med önskad
ytbehandling. Om inte annat
begärs levereras hamrade
bokstäver och dekorer
konstpatinerade.

2. Blank yta
är den ursprungliga färgen på vår metallegering. Beroende
på produktens form efterbehandlas ytan genom slipning,
blästring eller borstning. De blanka bokstävernas sidor är
mörkpatinerade, vid behov kan de också göras blanka. Ytan
har en lätt skyddsbehandling för att hålla för monteringen.
Skyddet är verksamt utomhus i ca 1–2 år, varefter det kopparbaserade materialet fortsätter sin naturliga patinering. För att
bevara den blanka ytan längre kan den hållbarhetslackeras.

5. Förkromning
ger en yta med silveraktig nyans.
Bokstäver och dekorer är helt
förkromade, med den främre ytan
och sidorna i samma färg. Som
alternativ kan de förkromade produkternas släta yta blästras.

3. Konstpatina

7. Hållbarhetslackering
Blank och konstpatinerad yta kan behandlas med hållbarhetslackering som behåller produktens ursprungliga färgton
minst ca. fem år beroende av omständigheter (b.la. placering
av produkter, väderstreck, klimatförhållanden och växtlighet).
Den skyddande påverkan av hållbarhetslackeringen är i
genomsnitt ca. 10 år. Graverade mässingsskyltar levereras
med hållbarhetslackering (om inget annat anges).

förkromad, kulblästrad yta
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har en bronsbrun färg. Konstpatineringen görs enligt ytans
beskaffenhet, vilket gör att de kontspatinerade ytornas färg
varierar från mörkare brunt till rödbrunt. Även produktens
form (t.ex. gjuten dekor eller graverad platta) påverkar
nyansen på patineringen. Ytan har en lätt skyddsbehandling
för att hålla för monteringen. Skyddet är verksamt utomhus
i ca 1–2 år, varefter det kopparbaserade materialet fortsätter
sin naturliga patinering. För att bevara den konstpatinerade
ytan längre kan den hållbarhetslackeras.

6. Förgyllning
görs med äkta 24 karats guld,
som fästs elektrokemiskt på
produktens yta. Bokstäver
och dekorer är helt förgyllda,
produktens främre yta och sidor
har samma färg.
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Skötsel av bronsprodukter
Granit och brons är en klassisk kombination i gravstenar.
Båda är i det närmaste eviga material, som i våra krävande
och omväxlande väderförhållanden beter sig på sitt
naturliga sätt.

Bronsytan patineras vackert och värdigt med tiden.

I den traditionella finländska minneskulturen har tidens
gång på samma sätt som livets kretslopp satt spår på
gravvårdarna. Stenens yta kan bli beväxt med mossa och
bronsprodukterna blir patinerade och vackert mörka med
åren. Legeringen vi använder består till största delen av
koppar, som karakteriseras av en lätt patinering av utomhusluftens inverkan. Tidens patina framhäver djupverkan
hos de upphöjda bokstäverna och dekorationerna.

lack som är avsett för metallytor. Täck över stenytan före
behandlingen. Flytande rengöringsmedel för hushållsbruk
rekommenderas inte för mässings- och kopparprodukter,
eftersom slutresultatet kan bli ojämnt nör de används på
begravningsplatsen.

Om man vill göra patinerade bokstäver blanka igen kan
de slipas med så fint slippapper som möjligt. Slipningen
bör göras noggrant och i lodrät riktning, så att ljuset bryts
på ytan på samma sätt och man får ett jämnt slutresultat.
Ytan på reliefprodukter kan göras blankare med rostfri
stål- eller mässingsborste eller grov skursvamp. Efter
slipningen kan ytan ges en lätt skyddsbehandling med ett
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Smuts (damm, sot m.m.) som ansamlats på produktens
yta kan tas bort med en mjuk borste eller hushållsduk och
vatten. Om man använder en mild, neutral tvättmedelslösning vid rengöringen ska produkten sköljas noggrant med
vatten. Undvik starka tvätt- och lösningsmedel eller andra
kemikalier, eftersom de kan skada ytan.
För rengöring av förkromade och förgyllda ytor rekommenderas enbart vatten och en mjuk borste eller trasa.
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2. Bokstäver
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1. Grotesk

Typ
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1/
1/
1/
1/
1/
1/

Bokstävernas utrymmesbehov:
Antal bokstäver x höjd mm = textens bredd mm
Vid beställning av t.ex.
Grotesk / 70 mm / mörk patina = kod 1 / 70 / 1
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Höjd
mm

Tjocklek
mm

20
25
30
35
40
50

4
5
5
5
5
8

Typ
1/
1/
1/
1/
1/
1/

Höjd
mm

Tjocklek
mm

60
70
80
90
100
120

9
10
13
14
16
15

Typ
2/
2/
2/
2/
2/

Höjd
mm

Tjocklek
mm

25
30
35
40
50

9
9
9
11
11

Typ
2/
2/
2/
2/
2/

Höjd
mm

Tjocklek
mm

60
70
80
90
100

14
16
18
20
20
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2. Hög Grotesk

Bokstävernas utrymmesbehov:
Antal bokstäver x höjd mm = textens bredd mm
Vid beställning av t.ex.
Hög Grotesk / 40 mm / konstpatina = kod 2 / 40 / 3
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3. Antikva

Typ
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3/
3/
3/
3 /  
3/
3/

Bokstävernas utrymmesbehov:
Antal bokstäver x höjd mm = textens bredd mm
Vid beställning av t.ex.
Antikva / 50 mm / blank = kod 3 / 50 / 2
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Höjd
mm

Tjocklek
mm

20
25
30
35
40
50

4
5
6
6
6
7

Typ
3/
3/
3/
3 /  
3/
3/

Höjd
mm

Tjocklek
mm

60
70
80
90
100
120

8
9
10
10
11
14

Typ
4/
4/
4/
4 /  

Höjd
mm

Tjocklek
mm

25
30
40
50

5
5
6
7

Typ
4/
4/
4/
4/
4 /    

Höjd
mm

Tjocklek
mm

60
70
80
90
100

7
7
8
10
10
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4. Bred Antikva

Bokstävernas utrymmesbehov:
Antal bokstäver x höjd mm x 2 =
textens bredd mm
Vid beställning av t.ex.
Bred Antikva / 30 mm / hamrad, konstpatina =
kod 4 / 30 / 4
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6. Smal Antikva

Typ

© M. J. Paasikivi Oy 2015-2018

6/
6/
6/
6/
6/
6/
6/

Höjd
mm

Tjocklek
mm

20*
25
30
40
50
60
70

5
5
6
6
6
7
8

* endast siffror

Bokstävernas utrymmesbehov:
Antal bokstäver x höjd mm x 0,85 = textens bredd mm
Vid beställning av t.ex.
Smal Antikva / 60 mm / blank, hållbarhetslackering = kod 6 / 60 / 2+7
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Bokstäver fästa på stång
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Vid montering på ojämna ytor kan bokstäverna fästas på en
mörkpatinerad stång.

Fastsättning av bokstäver
Bokstäver och kors kan fästas upphöjda från bakgrundsytan på slät eller ojämn stenyta med hjälp av distanser.

Standardlängder på distanser.
6, 8, 10, 15 och 20 mm.
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3. Ihopgjutna bokstäver
Ytbehandlingar på ihopgjutna texter
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1. mörk patina		
2. blank			
3. konstpatina		
				

5. förkromning
6. förgyllning
7+2. hållbarhetslackering + blank
7+3. hållbarhetslackering + konstpatina

Exempelbild
stil Sanvito

Exempelbild
stil Kursiivi

17. Ängel, 150 x 75 mm
Gjutna plaketter med relieftext

19. Båt med åror, 150 x 40 x 30 mm
22. Längtan-relief, fastsättning i sten,
95 x 40 x 25 mm, höger

Exempelbild
stil Avant Garde
4. Dubbelkors, höjd 300 mm
12. Lax, 75 x 130 mm

Färgnyanserna i illustrationerna kan avvika från de verkliga färgerna
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Kursiv

topplinje
A. versalhöjd
B. gemenahöjd
C. totalhöjd
baslinje
bottenlinje

20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

B. Gemenahöjd
mm

18
21
25
28
35
42
49
56
63
70

C. Totalhöjd
mm

42
50
58
67
84
100
117
134
150
167
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A. Nominell höjd,
Versalhöjd
mm

Exempeltext “Paasikivi”
A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 42 mm,
C. totalhöjd 100 mm
exempelnamn längd 320 mm

Beställningsanvisning
Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

* endast siffror

17

Skönskrift

topplinje
A. versalhöjd
B. gemenahöjd
C. totalhöjd
baslinje
bottenlinje
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A. Nominell höjd,
Versalhöjd
mm
20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
* endast siffror

18

B. Gemenahöjd
mm

13
15
18
20
25
30
35
40
45
50

C. Totalhöjd
mm

36
44
51
58
73
87
102
116
131
145

Exempeltext “Paasikivi”
A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 30 mm,
exempelnamn längd 330 mm

Beställningsanvisning
Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

Avant Garde

topplinje
A. versalhöjd
B. gemenahöjd
C. totalhöjd
baslinje
bottenlinje

20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

B. Gemenahöjd
mm

19
23
23
30
38
45
53
60
68
75

C. Totalhöjd
mm

31
38
38
50
63
75
88
100
113
125
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A. Nominell höjd,
Versalhöjd
mm

Exempeltext “Paasikivi”
A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 45 mm,
exempelnamn längd 300 mm

Beställningsanvisning
Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

* endast siffror
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Optima

topplinje
A. versalhöjd
B. gemenahöjd
C. totalhöjd
baslinje
bottenlinje
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A. Nominell höjd,
Versalhöjd
mm
20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100
* endast siffror

20

B. Gemenahöjd
mm

17
21
24
28
35
41
48
55
62
69

C. Totalhöjd
mm

36
44
51
58
73
87
102
116
131
145

Exempeltext “Paasikivi”
A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 43 mm,
exempelnamn längd 250 mm

Beställningsanvisning
Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

Sanvito

topplinje
A. versalhöjd
B. gemenahöjd
C. totalhöjd
baslinje
bottenlinje

20 *
25
30
35
40
50
60
70
80
90
100

B. Gemenahöjd
mm

18
22
25
29
36
43
50
58
65
72

C. Totalhöjd
mm

44
53
61
70
88
105
123
140
158
175
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A. Nominell höjd,
Versalhöjd
mm

Exempeltext “Paasikivi”
A. nominell höjd 60 mm,
B. gemenahöjd 43 mm,
exempelnamn längd 270 mm

Beställningsanvisning
Gjutmodeller för texter tillverkas på beställning.
Ange vid beställningen första bokstavens nominella höjd
eller alternativt längden på namnet.

* endast siffror
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4. Kors

22

1. Kors

a
b
c

höjd
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

(a x b x c)
(5x9x9)
(5x9x9)
(6x12x12)
(6x12x12)
(6x12x12)
(6x12x12)
(7x14x14) | (8x16x16)
(7x14x14) | (8x16x16)
(7x14x14) | (8x16x16)

Olika fastsättningssätt och mindre
storlekar på korsen möjliggör flexibel
placering av korset på gravstenen.
Korsen kan fästas på stenens framsida,
sidor, som infästning över stenen eller
som fotinfästning. Infästningarna görs
efter era önskemål och måttangivelser.

3. Kors

a
b

höjd
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

(a x b)
(6x20)
(6x20)
(6x20)
(6x20)
(6x20) | (8x18)
(8x18) | (10x18)
(8x18) | (10x18) | (10x40)
(20x40)
(20x40)

a
b

(a x b)
(8x8)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(10x10)
(12x12)
(10x10) | (12x12) | (15x15)
(12x12) | (15x15) | (20x20)
(15x15) | (20x20)
(25x25)
(25x25)
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2. Kors

höjd
70 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

4. Dubbelt kors

a
b

höjd
150 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
800 mm

(a x b)
(4x15)
(4x15)
(4x20)
(5x20)
(5x20)
(5x20)
(5x20)
(6x20)
(6x25)
(6x30)
(6x30)
(8x40)
(8x40)

5. Tredubbelt kors

a
b

höjd
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm
700 mm
800 mm

(a x b)
(4x20)
(4x20)
(5x20)
(5x20)
(5x20)
(6x20)
(6x25)
(6x30)
(6x40)
(8x40)
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7. Kors med ax

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
360 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
360 mm

8. Kors

9. Kors

200 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

10. Kors med
liljekonvalj

11. Kors med
linjekonvalj

200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

150 mm, höger/vänster
200 mm, höger/vänster
250 mm, höger/vänster
300 mm, höger/vänster
350 mm, höger/vänster
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6. Rosenkors

24

12. Kors

14. Ortodoxkors

16. Kors

400 mm
500 mm

180 x 90 mm
300 x 125 mm
350 x 200 mm

350 mm
400 mm
450 mm
500 mm

17. Kors
300 x 100 mm
470 x 130 mm

24. A. Kors med kvistar
90 x 130 mm
120 x 160 mm

25. Kors
100 mm

24. B. Kors utan kvistar
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90 mm
150 mm
200 mm

26. Kors

27. Kors

28. Kors

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm

sidoprofil
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Gravkors monteras på gravsten

50. Gravkors

51. Gravkors

• höjd 370 mm,
bredd 245 mm
• materialtjocklek 8 mm
• fotinfästning
• fästs på sten (med fotfäste)
eller sockeln
• kors i bilden mörk patina

• höjd 370 mm,
bredd 245 mm
• materialtjocklek 8 mm
• fotinfästning
• monteras på sten (med fotfäste)
eller sockeln
• kors i bilden konstpatina
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Stora gravkors

101. Enkelt gravkors

102. Klöverbladkors

höjd 800 x bredd 450 mm,
materialtjocklek 8 mm

höjd 800 x bredd 530 mm,
materialtjocklek 8 mm

mått på plakett
130 x 200 mm

mått på plaketter
• efternamn 50 x 200 mm
• förnamn 50 x 90 mm

Önskad placering av minnesplatta anges i samband med
beställning av stort gravkors.

26

103. Ramkors
höjd 800 x bredd 470 mm,
materialprofi 8 x 40 mm
mått på plakett 130 x 200 mm

104. Dubbelt kors
höjd 800 x bredd 360 mm,
materialprofil 8 x 40 mm
mått på plaketter
• efternamn 60 x 200 mm
• förnamn 60 x 90 mm

Materialet på stora gravkors är
mörkpatinerad bronsblandning.
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Stora gravkors kan även kombineras
med gjutna dekorationer,
t.ex. fåglar och blommor.
Mer information om alternativa
minnesplattor finns i sektionen
Minnesplattor i broschyren.
I stora gravkors finns som standard
fästbultar för infästning i sockeln.
Som tilläggsutrustning finns
en rostfri fotkonstruktion
(standardhöjd 500 mm) med vars
hjälp gravkorset kan monteras 
i marken utan sockel.

105. Tredubbelt kors
höjd 800 x bredd 360 mm,
materialprofil 8 x 40 mm
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5. Dekorationer
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5.1. Fåglar

2. Mås

bredd mellan vingar
60 mm
75 mm
95 mm
120 mm
135 mm

bredd mellan vingar
140 mm, höger/vänster
190 mm, höger/vänster
250 mm, höger/vänster
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1. Svala

3. Svanpar
200 x 60 mm, höger/vänster
270 x 90 mm, höger/vänster

4. Tärna
120 x 150 mm, höger/vänster
160 x 200 mm, höger/vänster
210 x 320 mm, höger/vänster
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7 A. Sparv
fastsätts på gravsten
40 x 75 x 40 mm
65 x 85 x 50 mm

7 B. Eftertänksam sparv
fastsätts på gravsten
35 x 70 x 40 mm
50 x 100 x 50 mm

Sparvar på gren
sparvar av mindre storlek
• Grenens längd 175 mm
• Grenens djup 75 mm
sparvar av större storlek
• Grenens längd 280 mm
• Grenens djup 100 mm

Sparvar A. och B. monterade på gren,
fastsätts på gravsten.

11. Trana
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180 x 220 mm, höger/vänster
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12. Mås

13. Fågelpar på gren

80 x 190 mm, höger/vänster
140 x 340 mm, vänster

65 x 95 mm, höger/vänster
90 x 130 mm, höger/vänster

14. Tärna
B. mindre
40 x 110 mm
höger/vänster
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A. större
55 x 150 mm
höger/vänster

15. Sidensvans

19. Rödstjärt

A. hane				B. hona
70 x 90 x 50 mm			
90 x 100 x 45 mm
fastsätts på gravsten		
fastsätts på gravsten

40 x 80 mm, höger/vänster
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16. Sångsvanar
A. hane
80 x 100 mm, höger/vänster
105 x 130 mm, höger/vänster
B. hona
50 x 80 mm, höger/vänster
65 x 105 mm, höger/vänster

17 A. Simmande svan

17 B. Simmande svan i vatten

70 x 120 mm, höger/vänster

80 x 150 mm, höger/vänster
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Exempel på placering

Svanar mot varandra

18. Svan-miniatyrstaty
fastsätts på gravsten
höjd 70 x längd 90 x bredd 30 mm
höjd 95 x längd 155 x bredd 50 mm

Svanar bredvid varandra
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5.2. Blommor

5. Ros

6. Ros

300 x 100 mm

180 x 70 mm,
höger/vänster
250 x 90 mm,
höger/vänster

190 x 70 mm
280 x 100 mm
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1. Ros

9. Rosenranka
400 x 100 mm
560 x 100 mm

7. Ros

8. Ros

10. Rosenranka

170 x 100 mm

140 x 110 mm

200 x 45 mm
300 x 65 mm
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11. Krysantemum

12. Liljekonvalj

13. Prästkrage

14. Ros

170 x 60 mm

150 x 90 mm
190 x 110 mm
250 x 150 mm

190 x 100 mm,
höger/vänster

200 x 70 mm,
höger/vänster

18. Kalla
115 x 50 mm
160 x 60 mm

20. Kallablad

17. Spetsblomma

140 x 50 mm, höger/vänster
180 x 65 mm, höger/vänster

150 x 85 mm
190 x 110 mm
19. Två kallor och 20. Kallablad kan placeras ihop
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70 x 70 mm

19. Två kallor
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21. Liljekonvalj

22. Ros

23. Murgöna

24. Vitsippa

100 x 60 mm

140 x 55 mm
180 x 80 mm
350 x 150 mm

190 x 75 mm

170 x 90 mm

1. Ängel
220 x 150 mm, höger/vänster
350 x 230 mm, höger/vänster

2. Ängel
125 x 80 mm, höger/vänster
290 x 200 mm, vänster

3. Ängel
330 x 270 mm, höger/vänster
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5.3. Änglar

4. Ängel
115 x 65 mm, höger/vänster
260 x 150 mm, höger/vänster
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6. Ängel

7. Ängel

170 x 110 mm, höger/vänster

165 x 135 mm

115 x 130 mm

8. Ängel

11. Spetsängel

125 x 95 mm

150 x 70 mm, höger/vänster

12. Ängel

13. Skyddsängel

17. Ängel

100 x 50 mm, höger/vänster

110 x 60 mm
160 x 85 mm

150 x 80 mm, höger/vänster
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5. Ängel
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14. Bedjande ängel, miniatyrstaty
fastsätts på gravsten

A. 110 x 60 x 70 mm

B. 140 x 70 x 75 mm

C. 170 x 80 x 95 mm

Bedjande ängel från baksidan

15. Bedjande flicka, miniatyrstaty

16. Bedjande pojke, miniatyrstaty

fastsätts på gravsten

fastsätts på gravsten

Bedjande flicka från baksidan

170 x 65 x 95 mm

Bedjande pojke från baksidan
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170 x 65 x 100 mm

Bedjande flicka och pojke
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5.4. Övriga symboler
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3. Stjärna

4. Davids stjärna

5. Sol

50 x 50 mm
60 x 60 mm
110 x 110 mm

90 x 80 mm
170 x 150 mm

60 x 150 mm
80 x 220 mm
120 x 315 mm

10. Händer

16. Tro, hopp, kärlek

stjärna ø = 60 mm,
längd 140 mm

60 x 90 mm, höger/vänster
100 x 160 mm, höger/vänster
140 x 200 mm, höger/vänster

70 x 65 mm
95 x 95 mm
120 x 110 mm

23. Islam symbol

8. Ankare

9. Roder

120 x 140 mm

100 x 65 mm
160 x 100 mm
300 x 120 mm

ø 80 mm
ø 160 mm
ø 210 mm
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6. Stjärna och strålar

13. Segelbåt

19. Båt med åror

80 x 75 mm, höger/vänster
110 x 85 mm, höger
175 x 140 mm, höger

fastsätts på gravsten,
150 x 40 x 30 mm
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12. Lax

70 x 80 mm

50 x 95 mm, höger/vänster
75 x 130 mm, höger/vänster
110 x 190 mm, höger/vänster
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11. Fjäril

14. Ekorre,
miniatyrstaty
90 x 45 x 95 mm
fastsätts på gravsten

18. Blåvinge
40 x 65 mm

15. Älg
140 x 135 mm, höger/vänster
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7. G-klav

17. Öppen bok

20. Hjärta

75 x 35 mm
125 x 50 mm
190 x 80 mm
230 x 100 mm

75 x 115 mm

80 x 70 mm

21. Längtan, miniatyrstaty

Skulptur avbildad från
ena hållet, på bilden
mörkpatinerad (delvis
ljusare borstad)
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100 x 40 x 25 mm
fastsätts på gravsten

22. Längtan,
miniatyrstaty
för fastsättning som relief
på stenens framsida

A. höger
100 x 40 x 25 mm

B. vänster
100 x 40 x 25 mm
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5.5. Träd/Ax

2. Axpar

3. Kärve

250 x 120 mm
340 x 160 mm

höjd 320 mm,
höger/vänster

340 x 110 mm, höger/vänster

5. Ax

11. Säd

12. Säd med två ax

150 x 45 mm, höger/vänster
210 x 55 mm, höger/vänster
280 x 70 mm, höger/vänster

200 x 50 mm,
höger/vänster

200 x 70 mm, höger/vänster
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1. Ax

6. Stam
340 x 170 mm
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8. Torraka
200 x 105 mm, höger/vänster
350 x 170 mm, höger/vänster
470 x 220 mm, höger/vänster
i exemplet lutande mot höger

10. Tall
240 x 130 mm
360 x 195 mm

5.6. Lågor/Löv

1. Låga

3. Låga

8. Platta med låga

kork. 150 mm
kork. 340 mm

kork. 240 mm

ø 130 mm*
ø 150 mm*
*upphöjningsstycken ingår
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monteras på sten eller
stenlykta

5. Fredskvist I

6. Fredskvist II

310 x 90 mm

390 x 100 mm

7. Symbol för
fritänkare
200 x 100 mm
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6. Lyktramar
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Stämningsfull och säker
finländsk lyktkonstruktion
Paasikivis innovativa och egenutvecklade
lyktkonstruktion är konstruerad för att värna
den nordiska gravvårdskulturen i det krävande,
växlande klimatet. Den gjutna lyktramen skapar
tillsammans med gravstenen en vacker och
stämningsfull helhet. Tack vare den högklassiga
och hållbara, finsktillverkade lyktkonstruktionen
brinner ljuset säkert, skyddat från vind och snö.
Vårt sortiment innehåller mångsidiga alternativ för att
skapa individuella lyktramshelheter
• 12 standardmodeller av lyktramar
• ett stort antal kors- och dekorationsalternativ
• sju olika ytbehandlingsalternativ
• tre glasalternativ
Lyktramen är tillverkad av samma bronsblandning som
dekorationerna och bokstäverna.
Vi rekommenderar att endast använda oljeljus i lyktramen. Andra slags ljus och deras plasthöljen kan utveckla
sot och missfärga glas- och bronsytorna.

1.

2.
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3.

4.

Lyktram från baksidan
1. dörr med gångjärn
2. knopp, rostfri låsspärr
3. mörkpatinerade fäststänger
4. Etikett ”Endast oljeljus”
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Ytbehandlingar på lyktramar

1. mörk patina

2. blank

3. konstpatina

4. hamrad

5. förkromning 6. förgyllning 7. hållbarhetslackering
7+2. blank eller
7+3. konstpatina

Glasalternativ

L1. Klart slätt glas

L2. Klart mönstrat glas

Teknisk information
Nödvändiga uppgifter vid beställning av lyktram
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-

lyktramens modell och ytbehandling
glasets färg
eventuellt dekorens modell, mått och ytbehandling
vid behov ytterligare instruktioner för önskad placering av dekor
tjocklek på sten

Lyktramar levereras även med dörren på framsidan om lyktramen inte kan
öppnas från baksidan p.g.a trång placering av gravsten eller växtlighet.
Lyktramar med dörren på framsidan ytbehandlas dörren i önskad ytbehandling
och den eventuella dekoren sätts i dörrens glas eller ram.
Lyktramarnas alla komponenter är tillverkerade av icke rostande material.
Lyktramen monteras med fastsättningsstänger, principen är att lyktramen i sin
helhet står stödd mot stenöppningens botten.
Lyktramen är planerad för att vara skötselfri. Men vid behöv är det möjligt att
själv skruva loss de handrivna muttrarna utan verktyg för rengöring eller byte
av glasrutorna.
Obs! Fästen av glasrutorna och dekorationerna som är fastsatta i glas ska
sitta lite löst p.g.a temperaturväxling.
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L3. Gult mönstrat glas

A. Valvramar

A1. Stor valvram

A2. Liten valvram

A3. Minivalvram

mått på öppning i sten 350 x 160 mm,
yttre mått 370 x 180 mm

mått på öppning i sten 300 x 120 mm,
yttre mått 320 x 140 mm

mått på öppning i sten 220 x 100 mm,
yttre mått 240 x 120 mm

exempel
26. Kors, 250 mm,
blank

exempel
1. Kors, 200 mm,
blank

exempel
22. Ros, 140 mm,
blank

Exempelbild
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A2. Valvram,
mått på öppning i sten 300x120 mm,
fastsatta på längst nere i lyktramen:
- 19. Två kallor, 150x85 mm och
- 20. Kallablad, 140x50 mm, höger
- bokstäver stil 3. Antikva
- 19. Rödstjärtor, 2 st, 40x80 mm,
höger+vänster

Färgnyanserna i illustrationerna kan avvika från de verkliga färgerna.
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B. Gotiska valvramar

B1. Stor gotisk valvram

B2. Liten gotisk valvram

B3. Gotisk minivalvram

mått på öppning i sten 360 x 160 mm,
yttre mått 380 x 180 mm

mått på öppning i sten 310 x 120 mm,
yttre mått 330 x 140 mm

mått på öppning i sten 230 x 100 mm,
yttre mått 250 x 120 mm

exempel
28. Kors, 250 mm,
blank

exempel
12. Säd med två ax, 200 mm,
blank

exempel
23. Murgröna, 190 mm,
blank

Exempelbild
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B2. Liten gotisk valvram,
mått på öppning i sten 310x120 mm,
fastsatta på längst nere i lyktramen:
- 24. A. Kors med kvistar, 90x130 mm
- Ihopgjutna texter, stil Optima
- 18. Svan-miniatyrstaty, 2 st.,
höjd 95 mm
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C. Rektangulära lyktramar

C1. Rektangulär lyktramar
mått på öppning i sten 240 x 120 mm,
yttre mått 260 x 140 mm

Exempelbild
C2. Rektangulär minivalvram
mått på öppning i sten 180 x 100 mm,
yttre mått 200 x 120 mm,
exempel
1. Kors, 150 mm,
blank

C1. Rektangulär lyktram,
mått på öppning i sten 240 x 120 mm,
fastsatta på längst nere i lyktramen:
- 18. Blåvingar, 2 st, 40x65 mm,
- Bokstäver still 6. Smal Antikva
- Gjutna plaketter med reliefbokstäver,
botten mörk patina, text konstpatina
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exempel
24. Vitsippa, 160 mm,
blank

Färgnyanserna i illustrationerna
kan avvika från de verkliga
färgerna
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D. Runda ramar

D1. Rund ram

D2. Rund ram med rund kant

diameter på öppning i sten 160 mm,
yttre mått d =180 mm,
tjocklek på ramprofil 5 mm

diameter på öppning i sten 160 mm,
yttre mått d =180 mm,
tjocklek på ramprofil 7 mm

exempel
1. Svalor 60 mm, 2 st
blank
fastsatta i övre del av ramen

exempel
25. Kors, korkeus 100 mm,
blank
fastsatta i glas

 Rund ram från baksidan, den runda ramen
har en bottenskiva för ljuset så att det brinner
på ett jämnt underlag.
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E. Hjärtlyktramar

E1. Hjärtlyktramar

E2. Liten hjärtlyktram

öppning i sten 210 x 190 mm,
yttre mått h=230 x 210 mm,
blank

öppning i sten 160 x 160 mm,
yttre mått h=180 x 180 mm,
blank

Exempelbild
E2. Liten hjärtlyktram, öppning i sten 160x160 mm,
Ihopgjutna texter, stil Skönskrift
Gjutna plaketter med relieftext,
botten mörk patina, text konstpatina
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7. Minnesplaketter
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Minnena
lever
gjutna i brons,
förevigade i sten

Minnesplaketter och -skyltar lämpar sig
• för små gravstenar
• som extra text på gravstenar
• på naturstenar
• på gravkors och gravvårdar av metall
och trä

Information som behövs för tillverkning av minnesplakett
A. Gjutna plaketter med relieftext
- plakettens mått (ange om formen är en annan än rektangulär)
- ytbehandling av botten, ytbehandling av text
- eventuell ram eller fasning
- textstil
- hållbarhetslackering (gjutna plaketter med relieftext har en lätt
lackering som standard)
B. Gjutna plaketter med graverad text
- plakettens typ och mått
- ytbehandling av botten, ytbehandling av text
- textstil
- hållbarhetslackering som standard (ange vid beställningen om
hållbarhetslackering inte önskas)
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C. Graverade mässingsskyltar
- skyltens mått (ange om formen är en annan än rektangulär)
- standardtjocklek 4 mm, dold infästning som standard
- ange vid beställningen om skyltens tjocklek ska vara 2 mm,
genomgående infästning
- ytbehandling av botten, ytbehandling av text
- eventuellt kantspår eller fasning
- textstil
- hållbarhetslackering som standard (ange vid beställningen om
hållbarhetslackering inte önskas)
D. Graverade skyltar av rostfritt stål
- plakettens mått (ange om formen är en annan än rektangulär)
- som standard slipad botten och svartmålad text
- eventuellt kantspår eller fasning
- textstil

52

Obs.
För att säkerställa att informationen och detaljerna på
plattan är korrekta önskas en skriftlig beställning.
Se till att ange personuppgifterna i önskad ordning och
med önskad radbrytning.
Hållbarhetslackeringen görs med högklassigt lack som
ger den patinerade ytan en djupare nyans (mörk patina
och konstpatina).
Av fotografi- och trycktekniska skäl kan minnesplattornas
färger i broschyren avvika något från produktens verkliga
färger vid naturliga förhållanden på kyrkogården.

Namn och tidsuppgifter för personer
i broschyren är fiktiva, vanliga finska
namn som illustrerar textningen på
minnesplattorna.

7.1. Gjutna plaketter med relieftext
I reliefgjutna plaketter är texten och eventuell ram
upphöjd från botten.
För varje plakett görs en egen, individuell gjutmall
enligt beställning.
• Tjocklek på botten ca. 6 mm, text och eventuell ram
upphöjd ca. 1-2 mm från botten beroende av texthöjd
• Textstilar s. 56
• Ytbehandlingsalternativ
		
• mörkpatinerad botten, upphöjd yta blank
		
• mörkpatinerad botten, upphöjd yta
		
konstpatina
		
• helt mörkpatinerad
		
• konstpatinerad botten, upphöjd yta blank
		
• helt konstpatinerad
		
• förkromad botten, upphöjd yta mörk patina
		
• helt förkromad
Standardmått på gjutna plaketter med relieftext
(höjd x bredd, mm)
		
70 x 130 mm
		
90 x 160 mm
		
130 x 200 mm
		
200 x 280 mm
		
Även i andra önskade mått

 Gjuten plakett med relieftext
Mörkpatinerad botten, text och ram blank, stil Antikva

 Konstpatinerad botten,
text blank, stil Antikva, utan ram

Gjuten plakett med relieftext
 Mörkpatinerad botten,
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text blank, stil Antikva, utan ram

 Gjuten plakett med relieftext, oval

 Gjuten plakett med relieftext, oval

Mörkpatinerad botten,
text och ram blank,
stil Kursiv

Konstpatinerad botten,
text och ram blank,
stil Optima
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 Gjuten plakett med relieftext
Egenhändig namnteckning,
mörkpatinerad botten,
text blank, siffror stil Antikva

 Gjuten plakett med relieftext
Kvadratisk plakett, mörkpatinerad botten,
text konstpatina, stil Smal Antikva
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Endast till rektangulära plaketter,
anges vid beställningen

 Gjuten plakett med relieftext

 Gjuten plakett med relieftext

Förkromad botten, text mörk patina, stil Grotesk,
utan ram, eventuell ram i samma ytbehandling som text

Helt förkromad, stil Grotesk, utan ram,
eventuell ram i samma ytbehandling som text

Gjutna pergamentplaketter med relieftext
Mått på gjutna plaketter med relieftext
		
70 x 130 mm
		
90 x 160 mm
		
130 x 200 mm

Gjuten pergamentplakett med relieftext 
mörkpatinerad botten, text blank, stil Sanvito

Konstpatinerad botten, text blank 
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 Gjuten plakett med fasade kanter

7.2. Gjutna minnesplaketter med graverad text
1. Gjuten, oval platta
med rund ram
80 x 130 mm
120 x 155 mm
155 x 210 mm

 Mörkpatinerad botten, text och
ram blank, Antikva

 Mörkpatinerad botten och ram,
ram blank, Antikva

2. Gjuten platta med
upphöjd ram
70 x 120 mm
90 x 145 mm
110 x 190 mm

 Mörkpatinerad botten, text och
ram blank, Grotesk

80 x 140 mm, rektangulär eller oval
110 x 185 mm, rektangulär eller oval

3. Gjuten plakett med nedsänkt ram
modellen levereras även i följande
ytbehandlingar
- mörkpatinerad botten, förkromad text
och nedsänkt ram
- botten och ram mörk patina,
text målad i silverfärg

och ram blank, Grotesk

 Mörkpatinerad
 otten och ram,
b
text blank, Grotesk
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3. Gjuten plakett med nedsänkt ram

 Konstpatinerd botten, text

 Stil Smal Antikva

 Botten och ram blanka,

 Botten och ram konstpatina,

text mörk patina

text blank eller mörk patina
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4. Gjuten pergamentplakett
med graverad text
50 x 100 mm
70 x 130 mm
90 x 160 mm
130 x 200 mm
200 x 280 mm

 Mörkpatinerad botten, text blank, stil Kursiv

 Blank botten, text mörk patina

 Konstpatinerad botten, text mörk patina

5. Graverad bok
115 x 220 x 20 mm

 Konstpatinerad botten, text mörk patina, stil Kursiv
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 Botten blank, text mörk patina

Med hjälp av ett snedfäste
kan plattan monteras på
gravstenens övre kant

 Mörkpatinerad botten, text blank
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7.3. Graverade mässingsskyltar
Standardmått på graverade mässingsplattor
		
70 x 130 mm
		
90 x 160 mm
		
130 x 200 mm
		
200 x 280 mm
		
levereras även i andra önskade mått
Tjocklekar
4 mm
dold fäste med gängade dubbar som
		 standard
2 mm
fäste endast med genomgående skruvar

 Blank botten,
 Mörkpatinerad

 Mässingsskylt med fasade kanter,

botten, text blank,
Kursiv

endast till rektangulära minnesplaketter, anges vid beställningen

 Blank botten, oval, text och

 Konstpatinerad botten, oval,

 Mörkpatinerad botten, oval,

ramlinje mörk patina, Skönskrift

text mörk patina, Smal Antikva

text blank, Antikva

 Mörkpatinerad botten,

 Mörkpatinerad botten,

 Mörkpatinerad botten,

text förgylld (24 kar.), Antikva

text förkromad, Grotesk

text målad i silverfärg, Optima
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text mörk patina, Antikva

7.4. Graverade skyltar av rostfritt stål
Standardmått på plattor av
rostfritt stål
		
70 x 130 mm
		
90 x 160 mm
		
130 x 200 mm
		
tjocklek 4 mm
Material 4 mm rostfritt stål, form rektangulär
eller oval, text målad i svart

 Skylt av rostfritt med fasade kanter,
endast till rektangulära minnesplaketter,
anges vid beställningen
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Symboler till minnesplaketter
1. kors
2. kors
3. konvalj, böjd åt vänster/höger
4. ängel, svängd åt vänter/höger
5. svala, flygriktining åt vänster/höger
6. konturhjärta
7. hjärta
8. dubbelhjärtan

1.

Egenhändiga namnteckningar och specialsymboler efter
tydligt och högklassigt original eller teckning som levereras
av kunden, genomförandebedömning görs från fall till fall.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Textstilar till minnesplaketter
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Grotesk

Antikva

Smal Antikva

Kursiv

Skönskrift

Sanvito

Avant Garde

Optima

Pyöreä veteraanitunnus

Sakarallinen veteraanitunnus

Vuosiluvullinen veteraanitunnus

höjd 55 mm

höjd 70 mm

höjd 45 mm, 70 mm

Sotaveteraaninaisten tunnus

Lotta Svärd -tunnus

höjd 75 mm

höjd 45 mm, 60 mm

Sotainvaliditunnus

Rintamaveteraanitunnus

Rintamanaisten tunnus

höjd 60 mm

höjd 60 mm

höjd 55 mm

Tammenlehvä

Vuosiluvullinen tammenlehvä

höjd 50 mm, 80 mm

höjd 55 mm, 85 mm
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8. Symboler till finska
krigsveteraner
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9. Specialarbeten
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Som måttbeställningsarbete enligt era önskemål utför vi t.ex.
• egenhändiga namnteckningar
• individuella symboler (t.ex. släktvapen, organisationssymboler)
• unika dekorationer, symboler och reliefer
För tillverkningen önskar vi ett bildoriginal med så bra kvalitet
och skärpa som möjligt. För måttbeställda arbeten lämnar vi
genomförande- och kostnadsberäkning från fall till fall utifrån ert
bildmaterial.
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Gjuten tredimensionell symbol,
helt konstpatinerad

Gjuten tvådimensionell symbol,
mörkpatinerad botten, upphöjd yta blank

Minnestavlor
Stilfulla och tidlösa minnestavlor med relieftext är
en stark specialkompetens hos Paasikivi.
 Gjuten minnestavla med reliefbokstäver
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• Minnestavla över president Martti Ahtisaaris Nobelpris,
Uleåborg
• helt i mörk patina

 Gjuten minnestavla med reliefbokstäver och
ansiktsrelief
• ansiktsrelief: skulptör Kim Simonsson
• Minnestavla över president K. J. Ståhlberg, Brändö, Helsingfors
• helt i konstpatina

 Gjuten minnesplatta med reliefbokstäver
• Lahden Mieskuoro, Lahti
• botten mörkpatinerad, reliefytor blanka
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10. Bronslyktor

Brons- och aluminiumlyktor
• slipat kristallglas
• för stora och små oljeljus
• tillverkade i Italien

3. Bronsvaser
200 x d = 110 mm
separat innervas
fastsättning i vasens botten
konstpatinerad vas
även med sidofäste

Konstpatina

Mörk brons

4. Aalto, konstpatina

4. Aalto, mörk brons

5. Valo, brons

6. Valo, aluminium

7. Loiste, brons

8. Loiste, aluminium

Aalto
4. bronslykta
220 x 130 x 130 mm
fastsättning i lyktans botten

Valo
5. bronslykta
6. aluminiumlykta
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250 x 140 x 140 mm
fastsättning i lyktans botten

Loiste
7. bronslykta
8. aluminiumlykta
250 x 130 x 130 mm
fastsättning i lyktans botten
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Fastsättningssätt för bronslyktor
• standardfästen i lyktans botten, lyktan kan fästas på gravsten eller sockel
• alternativa fastsättningsätt med separata fästanordningar
• material mörkpatinerad brons

Fotinfästning

L-fäste

• av mörkpatinerad brons
• med jordankare
• fritt vald montagehöjd vid monteringen

gravsten
från
sidan

Formsidofäste
140 mm
180 mm

montagehöjd kan väljas
fritt vid montering

beroende av lyktmodell

fastsättningsalternativ:

på gravstenens
framsida

på stenens sida

på stenens framsida

Formsidofäste
gravsten
uppifrån
gravsten
från
sidan

200 mm
240 mm
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700 mm

gravsten
uppifrån

gravstenens
framsida

fastsättning alternativt
på stenens vänstra eller
högra sida (anges vid
beställningen)
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Minnena lever -bronsprodukter tillverkade av M. J. Paasikivi Oy säljs
endast hos gravstensföretag samt sina ombud och återförsäljare

M. J. Paasikivi Oy
Ilmarisentie 12, FI-15200 LAHTI
Telefon +358 3 8737 300 | Fax +358 3 8737 370
paasikivi@paasikivi.fi | www.paasikivi.fi

